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Nederlandse scholieren simuleren het Europees Parlement in de Tweede Kamer  
 
Onder leiding van het Montesquieu Instituut wordt dit jaar de XXVI zitting van de nationale Model 
European Parliament conferentie gehouden. De conferentie vindt plaats van 28 september tot en met 3 
oktober, waarbij de week begint met commissievergaderingen in zes provincie(hoofd)steden. Vanaf 
woensdag 1 oktober komen de jongeren bijeen in Den Haag in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal. 
 

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor scholieren uit de 
bovenbouw havo/vwo. Zij komen bijeen in commissievergaderingen, en lobbyen en debatteren met elkaar over 
resoluties. Hiermee simuleren zij de rol van Europarlementariër. Zo maken zij kennis met het complexe proces 
van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van Europese samenwerking. 
 
De jongeren buigen zich over actuele vraagstukken die ook in de Europese politiek het gesprek van de dag zijn. 
Zo buigt de Commissie Veiligheid en Defensie zich over een effectief gemeenschappelijk defensiebeleid en 
behandelt de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken de vergrijzende maatschappij. Ook de 
discussiepunten rondom het Europees landbouwbeleid en de gevolgen van groeiend euroscepsis worden 
behandeld.  
 
Mede door het enthousiasme en de ervaringen van alle betrokkenen is het idee van Europese Parlementen voor 
de jeugd in de afgelopen vijfentwintig jaar buitengewoon goed aangeslagen. Alle provincies en de regio 
Rotterdam houden jaarlijks provinciale conferenties. Daarbij nemen zo’n 2500 scholieren, afkomstig van 125 
scholen, als ‘Europarlementariërs’ direct deel aan dit project. Aan de nationale conferentie nemen circa 160 
leerlingen deel, afkomstig uit alle provincies van Nederland.  
 
Commissievoorzitter na afloop van de nationale conferentie 2013: “Ik heb in deze week geleerd om vrienden voor 

het leven te maken, teleurstellingen te verwerken en dat ik gewoon alles moet vragen aan iemand wat ik wil 
weten. Dankjewel voor deze ervaring; een week MEP leert mij meer dan een heel jaar school.” 

 
Sprekers officiële opening 

De officiële opening van de conferentie vindt plaats op woensdag 1 oktober om 14.45 uur in de plenaire zaal van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof 22. De voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol 
en ambassadeur Francesco Azzarello van Italië (momenteel voorzitter van de EU) zullen de jonge 
‘Europarlementariërs’ toespreken. De Algemene Vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, mevrouw A. van Miltenburg. Op donderdag 2 oktober wordt vergaderd in de Oude 
Vergaderzaal en op vrijdag 3 oktober in de Plenaire Zaal.  
 
Sprekers slotceremonie 

Bij de slotceremonie op vrijdagmiddag om 16.30 uur zal onder meer de Haagse wethouder voor Kenniseconomie, 

Internationaal, Onderwijs en Jeugd, Mr.drs. I.K. van Engelshoven de jongeren toespreken. 

 

 
Noot voor de redactie – niet voor publicatie: 

Alle bijeenkomsten zijn toegankelijk voor sponsors en de media. Voor nadere inlichtingen en aanmelding kunt u 
zich wenden tot het Montesquieu Instituut. Zie ook de website van het MEP: www.mepnederland.nl.  
Contact: Liesbeth Weijs of Marijke Farahani (tel. 070-3630105, e-mail: mep@montesquieu-instituut.nl).  
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